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Buitenspeeldag
Sportdag – groepen 3 & 4
Schoolsportolympiade – groepen 8
Kleutermodderdag – groepen 1/2
“Touwtje springen”-dag
Zomerfeest
Wenmiddag – groepen 1 t/m 7
Musical – groep 8b
Musical – groep 8a
Disco – groepen 8
Uitsmijten groepen 8
Margedag – alle leerlingen vrij
Zomervakantie – school gesloten

Van de Ouderraad
Zomerfeest – vrijdag 29 juni
Het schooljaar nadert haar einde, dus het is weer tijd voor een spetterend schoolfeest!! Zoals altijd zijn
er leuke activiteiten voor de kids en veel gezelligheid voor de ouders. DJ Kevin verzorgt de swingende
beats. En uiteraard zijn er zomerse drankjes, een BBQ en pannenkoeken.




Wanneer: vrijdag 29 juni 2018
Tijd: 16:00 – 18:00 uur
Voor wie: ouders en kinderen

Zonder hulp kan dit feest niet georganiseerd worden daarom zoeken wij hulpouders voor volgende
activiteiten:
–
–
–
–
–
–

Opbouw vanaf 12:00 uur
Bar 4x
BBQ 6x
Diverse spelactiviteiten 10x
Bonnenverkoop 2x
Opruimen

We kunnen alle hulp gebruiken, dus geef je op via or@hetvolleleven.nl
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Algemeen
Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom er een
Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas.
Hiermee kan je bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten
staan. Leergeld Den Haag verstuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas.
Heb je het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag
op 070-796135/7796136 (ma-do 09:00-12:30 uur) of mail naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Feest aan Zee
Maandag 4 juni was groep 5a op bezoek bij cultuuranker Muzee Scheveningen. De groep deed mee aan
de culturele workshops georganiseerd door CultuurSchakel en Muzee met als thema Feest aan Zee. De
kinderen mochten drummen met Barry Kruik op het lied ‘Diep in de Zee’ en kregen tekenles van
kunstenares Amy Moormann. De workshops zijn bedoeld om kinderen te enthousiasmeren om in hun
vrije tijd met kunst en cultuur bezig te zijn. De Scheveningse kunst- en cultuuraanbieders bieden daarom
een gratis proefles aan. Bekijk de pagina: www.kunstencultuuropscheveningen.nl

OPROEP: 20 drummers gezocht
Barry Kruik zoekt 20 kinderen tussen de 8-12 jaar die willen drummen bij de opening van het festival
Kunst en Cultuur op Scheveningen dat op 1 september in en rond de Oude Kerk plaats zal vinden. De
kinderen krijgen op 25 augustus van 10:30-12:00 uur een workshop van Barry in Muzee. De opening is
zaterdag 1 september om 12:00 uur. Je kunt je aanmelden via info@muzee.nl

Geslaagde onderhoudsochtend
Zaterdag 9 juni om 10:00 uur was het zover: de
onderhoudsochtend zomereditie op het schoolplein. De
koffie stond te pruttelen en de limo met kaakjes stonden
klaar toen de kinderen met ouders en grootouders
kwamen binnendruppelen om de handen flink uit de
mouwen te steken. 2 uur lang is er keihard gewerkt! Er is
geveegd, gewied, gesnoeid, gerepareerd, geschept,
gesnoeid, opgeruimd en nog veel meer. Het was een
giga succes en dit gaat absoluut een vervolg krijgen in
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ieder seizoen. We rekenen dan graag weer/op nog meer van jullie, want vele handen maken licht werk
om ons prachtige schoolplein mooi te houden.
Namens de Vrienden Stichting en Crownies Den Haag, ONTZETTEND bedankt kanjers voor de inzet en
gezelligheid!

Activiteiten
Woensdag 13 juni: Stop nooit met spelen!
Kom je ook Oud Hollandse spelletjes spelen op het prachtige schoolplein van Het Volle Leven?
Woensdag 13 juni van 12:30 tot 16:00 uur is IEDEREEN welkom! Neem vooral je picknickkleedje en
lunch mee om lekker te picknicken op het talud. We starten feestelijk met een heuse draaiorgel om de
sfeer er lekker in te krijgen. Meezingen en dansen mag!
Tot woensdag!
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Vrijdag 29 juni: Buitenspelen voor volwassenen – Touwtje springen work-out
Voor alle ouders: we hebben met zijn allen een fantastisch mooi schoolplein mede mogelijk gemaakt. En
daarom nodigen we jullie nu uit om ook een keer buiten te komen spelen en wel met dé beste touwtjes
pringer van Nederland. Voor iedereen is er iets nieuws te leren met een touwtje, zowel voor de
beginner als voor de waanzinnige expert. Rope skipping begint waar touwtje springen ophoudt!
Spring je fit en licht de zomer in! Neem je buren, grootouders, vrienden en kennissen mee! Per half uur
is er plek voor 100 volwassenen! Starttijden zijn 8:30u, 9:00u en 9:30u. Daarna is het schoolplein weer
alleen voor de kinderen. Opgeven hoeft niet, kom gewoon! Meer info via info@vriendenvanhvl.nl

Vakantietips zomervakantie
Muziekkamp 16 t/m 20 juli 2018
Heb je de eerste week van de schoolvakantie nog niets te doen? Doe dan mee met het muziekkamp
Solleveld voor kinderen van 7 t/m 13 jaar van 16 t/m 20 juli 2018. Verrassend, leuk en betaalbaar. Een
belevenis die je moet meemaken. In 5 dagen leren we je kennis maken en experimenteren met muziek,
dans en zang in de buitenlucht maar we doen ook spelletjes, sporten en creatief.
Locatie: Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterseweg 218 (achter Loosduinen). Het is een dagkamp
dus breng uw kind iedere dag tussen 8:30 en 9:30 uur en ophalen tussen 16:30 en 17:00 uur. Dit kamp
kost € 85,00 per kind per week.

Natuurdagen – 21 t/m 23 augustus 2018
Natuurverkenning voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Drie dagen vol spannende avonturen in het
natuurterrein Solleveld. Van 10 tot 16 uur ontdekken we de natuur met iedere dag een ander thema
met de volgende onderdelen: Educatie, Recreatie, Creatief, Spel en een lunch. De drie dagen kosten €
45,00 per kind. Na inschrijving ontvangt u een informatiebrief.
Inschrijven via: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl
Meer informatie: Martin Bruijn 06-12534207 of Ernst Fortunati 06-20715109
info@werkenaanwelzijndenhaag.nl
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